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Aila Niemimäki
Minna Paakki
Päivi Rantanen
Kirsi Riukka
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Kylän kotisivut:
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Äinää- Vähimaan koulun lapset ovat tehneet avaruusaiheisia sanaristikoita.

Talvinen tervehdys täältä metsän takaa!
Kylän kuulumiset puheenjohtajan vinkkelistä ovat moninaiset. Puhelahjoista ja
kirjoitustaidosta on viime kuukausina ollut toivottavasti enemmän hyötyä kuin haittaa.
Niin kuin lehdistä olette ehkä lukeneetkin Maakeski-Äinää-Vähimaan kouluakselilla
suunnittelemme hiukan yhteistä tulevaisuutta. Kouluasia on edennyt neuvotteluvaiheesta ilmoittautumis-asteelle. Asia on myötätuulessa, mutta kesken. Ikävä kyllä
lehtijutut ovat olleet yllättävän virheellisiä. Tärkeintä kuitenkin, että asianosaiset itse
tietävät miten asia on. Näinhän se on arkipäivän elämässäkin meillä jokaisella.
Kunnanjohtaja vieraili kylällämme 24.1. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille sekä
lahjakorin sisällön kartuttajille! Kiersimme Juri Niemisen kanssa jokaisen pikku
kylämme. Niemimäen mansikkatilalle oli saapunut n. 20 kyläläistä. Kunnanjohtajan
terveisinä kaikille kyläläisille oli oman kylän osaamisen esille nostaminen,
yritystoiminnan vastavuoroinen hyödyntäminen sekä tonttimyynnin vireille saattaminen
riittävän suuressa laajuudessa. Hän nosti esille oman asenteemme tarkentamisen
kyläasioihin vaikuttamisessa, yhteistyön merkityksen kylän kehittämisen kannalta sekä
ostopalvelujen käyttämisen kylällä jo olemassa olevilta yrittäjiltä.
Siinä meille haastetta. Muistattehan, että kylämme kotisivuilla on palvelulista kylällä
olevista palveluista. Kai Heinolle voi lähettää päivitetyt versiot sekä uusia palveluja
osoitteeseen (kai.heino@phnet.fi). Tuttavallisesti Kaitsu vastaa nykyään lehtemme
koonnista sekä kotisivujen päivittämisestä. Äinämöiseen voi lähettää juttuja hänelle.
Uskon, että sinulla lukija olisi sanottavaa ja jaettavaa. Lähetä rohkeasti juttuja
Äinämöiseen. Seuraava Äinämöinen ilmestyy kevään korvalla huhti-toukokuun
vaihteessa. Sana on vapaa…
Kylät, jotka ovat pilottikylinä Kyllikki-kyläkouluhankkeessa ovat viritelleet kyläkouluille
ruokapalvelun sitä haluaville kyläläisille. Siinä yksi haaste myös meille. Olisiko tarvetta
sen tyyppiseen palveluun kylällämme? Otapa yhteyttä siinäkin asiassa. Katsotaan olisiko
mahdollisuutta järjestää koulun kautta ko. palvelu.
Yhteisten asioiden hoitaminen on kuin palapelin rakentamista. Oli palapeli minkä
kokoinen tahansa ei se tule valmiiksi, jos siitä puuttuu palasia tai vaikka vain yksi pala.
Jokainen palanen on yhtä tärkeä. Yleensä yksiväristen kohtien tekeminen on
haastavinta ja vaikeinta, ehkä myös ikävystyttävintä. Jos se jää tekemättä jää
lopputulos näkemättä. Jos etukäteen arvio, että tietyt kohdat ovat niin vaikeita, ettei
kannata edes yrittää, jää näkemättä kokonaisuus sekä saavuttamatta tunne, että
onnistuin. Ainakin kannattaa yrittää kuinka pitkälle onnistuu ja miltä kokonaisuus sitten
näyttää. Aika monelle lienee tuttua, että saa koottua palaset tietyltä osin ja
haastavimmat kohdat jäävät odottamaan. Toisessa hetkessä saakin jo muutaman
palasen paikalleen, saati jos suostuu rakentamaan sitä yhdessä toisten kanssa. Yhdessä
saavutetusta lopputuloksesta voi myös nauttia monin verroin. Sittenhän sitä
lopputulosta voi yhdessä ihailla ja ihmetellä. Parasta kuitenkin siinä on yhdessä
kuljettu matka kohti lopputulosta. Myös sinulla on paikka tuolla matkalla, jos vain
hyppäät kelkkaan rakentamaan… oman osuuden jokainen määrittelee itse sekä palapelin
teossa että kyläasioissa…
terveisin Outi tuhannen palan palapelin kimpusta

Nimi, osoite, puhelin

palvelu/tuote/työ

Kinnunen Sakari
Karsillantie 95
17450 Iso-Äiniö
Hierontaa
p. 03-7308423, 050-3579587, 0505679897
Niemimäen Majoitus- ja Mansikkatila
Kukkuramäentie 14
17450 Iso-Äiniö
p. 03-7663701, 0400-716609

ajankohta
Iltaisin klo 17
jälkeen (ei
sunnuntaisin).
Sopimuksen mukaan.

Mansikoita, vihanneksia, juureksia. Sesongin aikaan.
Ympäri vuoden aamiaismajoitusta
sisältäen vuodevaatteet + pyyhkeet Ympäri vuoden.
25 € / hlö.
Meiltä myös pitopalvelua, juhla- ja
kokoustiloja n. 100 henkilölle sekä
saunomis- ja illanviettomahdollisuus
pienemmille ryhmille.

Riukka Kirsi ja Markku
Myllykseläntie 196
17450 Iso-Äiniö
p . 03-7663510

Perunoita.

Tervo Anitta-Inkeri ja Petri
Kirkolantie 130
17450 Iso-Äiniö
p. 03-7663606

Rukouspiiri joka maanantai klo 19.
Esirukousaiheita otetaan vastaan
milloin vain.

Tikkala Leila
Rajasuontie 11
17440 Vähimaa
p. 03-7663505

Vuokraan Vähimaan Marttojen
astioita (kahvi- ja ruoka-astiastot
100 hengelle).
Lisäksi vuokraan 5 litran
kahvinkeitintä.

Ympäri vuoden

Tikkala Mikko
Rajasuontie 11
Myyn leppä/koivuklapeja
määrämittaisina.
17440 Vähimaa
p. 050-5614134
eTeen polttopuita.
mail:mikko.tikkala@mail.mmol.hamk.fi
Valtola Antero
Joenniementie
17450 Iso-Äiniö
p. 0400-387797

Polttopuita. Puunajoa ja kaatoa.

Jukka Lepistö
Lindintie 1
17450Iso- Äiniö
03-7661666
044-2735642

Musiikkia eri tilaisuuksiin. 30:n
vuoden kokemuksella. Tanssi- ja
viihdemusiikkia kosketinsoittimilla
ja harmonikalla.

ILMOITA OMASI !

KERRO
KYLÄTOIMIKUNNAN

JÄSENELLE

Koko perheen ulkoilutapahtuma

HIIHTOKISAT

50. MARKKINAHIIHTO
sunnuntaina 11.2. klo 10-13

(säävaraus)
Markkinahiihtojen yhteydessä
su 11.2. klo 10 koululla

Hiihdä tai kävele kuntosi mukaan!
***
Merkkauttamalla
liikuntasuorituksesi Äinää Vähimaan koululla osallistut
lahjakorttien arvontaan.
***
Koululla myynnissä maukasta
hernerokkaa (klo 10.30-12.30),
kahvia ja pullaa Pyrkivän
toiminnan tukemiseksi.

Mukava alku hiihtolomalle
koko perheen retki

SERENAAN
lauantaina 24.2.
Retken hinta
(matka & pääsylippu)
4-16 v. 20€ ja aikuiset 25€
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä
iltaisin puh. 7663522 / Päivi

UINTIRETKI
PADASJOELLE to 12.4.
’Mukaan pääsee reitiltä Vähimaan
pysäkki klo 17.30 – Iso-Äiniö –
Myllykselä – Joenniemi

Sinustako kyläliikkuja

NYT KOHOTETAAN
KUNTOA!
Kylämme ilmoitustauluille tulee
lähipäivinä kuntoilulistat.
Jo yhdellä liikuntasuorituksella
pääset mukaan pikkupalkintojen
arvontoihin.

ÄINÄÄN PYRKIVÄN
VUOSIKOKOUS
Serenan retkellä 24.2.
Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.

VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN ISO-ÄINIÖ -VÄHIMAA ALUEELLA
Asikkalan ja Padasjoen yhteisessä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on huomioitu Padasjoen ja Asikkalan välinen
vesihuoltoa turvaava vesihuoltolinja ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja uudelleen vuonna 2003 uudistetussa
Asikkalan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Padasjoelle johtavan linjan pääasiallinen tarkoitus on turvata niin
Padasjoen kuin Asikkalankin vedenjakelua. Asikkalasta voidaan linjan valmistuttua johtaa Padasjoelle vettä 600 m3 /
vrk ja toisinpäin 300 m3 / vrk. Linjan varrella sijaitsevat kylät tulevat saamaan samalla alueelleen yhteisen vesihuollon.
Valtion vesihuoltotyöksi hanke on saatu Hämeen ympäristökeskuksen ja kuntien yhteisin ponnistuksin.
Johto-osuus 1 eli Kurhila –Hillilä on nyt valmistunut ja liitetty Asikkalan vesijohtoverkkoon.
Kehittämissuunnitelmassa vuonna 2003 alueesta todettiin seuraavaa:
”Kurhila –Hillilän alue sijaitsee Vääksyn keskustaajamasta länteen. Rajatulla kehittämisalueella asuu n. 200 ihmistä ja
koulu. Alueella sijaitsee myös kunnan uusi palstoitusalue. Lisäksi Kurhilan kylä sijaitsee lähes kokonaan II-luokan
pohjavesialueella. Alueelle ehdotetaan rakennettavaksi vesijohto ja viemäri Syrjäntaustan alueen kautta..”
Kunnan runkolinjan toteutuneet kustannukset ovat 371 000 euroa ja kiinteistöiltä peritään liittymismaksuna 5050 euroa/
kiinteistö. Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittämään omat putkensa runkolinjaan teknisen toimen osoittamassa
kohdassa.
Kiinteistöt rakentavat itsenäisesti omat linjansa, niiden kustannuksia ei tässä ole arvioitu mutta keskimääräisesti
kiinteistökohtainen kustannusarvio, joka on tällä alueella noin 9500 euroa, tulee alittumaan.
Kustannusta verratessa esim. kiinteistökohtaiseen vesihuoltojärjestelmään, tulee huomata, että kyseessä on sekä talousettä jätevesien kokonaisvaltainen ja pysyvä ratkaisu.
Johto-osuus 2 on Iso-Äiniö –Vähimaa.
Tämän johto-osuuden aikataulu on hieman avoin, mutta työ voitaneen aloittaa vuoden 2008 lopulla tai 2009 aikana
riippuen valtion sekä Asikkalan kunnan lopullisista rahoituspäätöksistä.
Iso-Äiniö –Vähimaa-alueesta kehittämissuunnitelmassa todetaan että:” alueella on tiheää asutusta, noin 220 asukasta ja
koulu. Alue sijaitsee osittain II-luokan pohjavesialueilla. Suunnitelmassa alue ehdotetaan liitettäväksi vesijohto- ja
viemäriverkostoon Kurhilan ja Syrjäntaustan kautta.”
Jos hanke toteutuu kuten Kurhila –Hillilä osuus on kiinteistöjen kustannukset lähes samaa suuruusluokkaa kuin edellä
mainitut.
Johto-osuus 3 on yhdysvesijohto Padasjoelle.
Iso -Äiniöstä vesijohtoa (DN 160) jatketaan Padasjoen suunniteltuun Maakesken vedenottamoon ja
vesijohtoverkostoon. Tämä parantaa sekä Asikkalan että Padasjoen vedenjakelun varmuutta poikkeustilanteissa. Tämä
osuus rakentunee vuoden 2009 tai 2010 aikana.
Vesihuollon vaikutukset ympäristöön ja yhdyskuntaan
Vesistökuormitus
Vesihuollon liittymisasteen kasvu lisää jätevesimääriä suunnittelualueella. Kun samalla kuitenkin kehitetään jätevesien
käsittelyjärjestelmiä yhteisviemäröidyillä alueilla ja kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelytapoja harvaan asutuilla
alueilla, ei vesistökuormitus kokonaisuutena lisäänny nykyisestä. Asikkalan kunnan imagolle on erittäin tärkeää
huolehtia haja-asutuksen vesihuollosta ja sitä kautta myös Vesijärven tilasta.
Yhdyskunnalliset vaikutukset
Vesihuollon palvelutason nousu lisää rakennettavien johtolinjayhteyksien varrella haja-asutusalueen elinkelpoisuutta ja
luo kehitysmahdollisuuksia maatalouselinkeinon, pienteollisuuden ja asutuksen kannalta. Yleisesti on huomattu
tonttikysynnän kasvavan ja alueen kehittyvän vesihuoltoratkaisujen toteuduttua.
Asikkalan tekninen toimi pyrkii toimenpiteillään edistämään Asikkalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman
toteutumista ja siten myös johto-osuuden Iso -Äiniö –Vähimaa aikataulun mukaista toteuttamista. Tarkempia
liittymiskustannuksia voidaan arvioita vasta kun suunnitelmat valmistuvat ja tarkin arvio saadaan kun linjan
rakennusurakoitsija on valittu.
Lisätietoja antaa tekn. joht. Harri Hirvonen 8886 290 tai 044 7780 290

TERVETULOA!
ÄINÄÄ-VÄHIMAAN KYLÄYHDISTYS RY:n
VUOSIKOKOUKSEEN
maanantaina 12.3. klo 18.00 ÄinääVähimaan koululle!
Kaikki kylän asukkaat sekä vakinaiset että
vapaa-ajan asukkaat ovat tervetulleita!
Äinää-Vähimaan kyläyhdistys ry

VESIHUOLTONEUVONTAA KYLILLE
Maanantaina 12.2. klo 18.30 Äinää-Vähimaan
koululla. Paikalla Katja Viitaniemi ProAgria
Hämeestä. Tule juttelemaan ja kyselemään mm
jätevesiasioista. Pikaisella yhteydenotolla voit
vielä vaikuttaa illan kulkuun. Vesihuoltoneuvoja
rakentaa illan kyläläisten tarpeen mukaan.
Ota yhteyttä p.040 9622 382 tai
outi.leveaojaemailphnet.fi
KAHVITARJOILU!
Tervetuloa!

Löytyykö kylältämme 40- 50luvulla tai sitä aiemmin
rakennettua tyhjillään olevaa,
asumiskelpoista taloa? Mielellään
hirsirakennus.
Ilmoita p. 040 9622 382/ Outi
Olemme nuori perhe, ja etsimme
sopivaa rantatonttia
veneveistämö-yrityksen
perustamiselle ja kodille.
Kyseessä on perinteinen
puuveneveistämö /
pienvenekorjaamo. Mikäli
jollakulla kylällänne olisi tarjota
sopivaa
tonttia, pyydämme ystävällisesti
ottamaan yhteyttä.
Terveisin:
Janne ja Eve Mustajärvi
vastaukset osoitteeseen:
janne@inspis.fi

TULEVAA TOIMINTAA
Nykyinen kyläyhdistys on kaavaillut tulevalle kaudelle seuraavanlaista toimintaa:
• Keväänä aikana: Vesihuoltoneuvontailta, Laavuretki, Äitienpäivätapahtuma
• Kesällä: Kesä/Elojuhla
• Syksyllä: Teatteriretki
• Joulun alla: Lyhtyvaellus
Toukokuussa on jälleen Kylämarkkinat Lahdessa, jonne meillä mahdollisuus
osallistua, tontteja kartoitetaan ja pyritään saamaan suora linkki kunnan
sivulta, Kouluasiaa pidetään vireillä, Jokihankkeen eteenpäin saattaminen,
Talkoohengen etsiminen kyläilmeen kohottamiseksi.
* IDEOITA JA TEKIJÖITÄ OTETAAN VASTAAN *

